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  سيامک ستوده  

  
 ِقھرمانان ناقھرمان

  
مذھبی، - در پی مرگ منتظری، در يکی دو ھفته اخير، ھياھو  و جار و جنجال زيادی از جانب شخصيت ھای ملی

ۀ  حتی بعضی کمونيستھای ليبرال و سوگوار بر سر ارزيابی از شخصيت و نقش بازدارندليبرال، حقوق بشری، و

وق مردم و مخالف قعنوان مدافع حه آقای کديور از او ب. پا شده  ب۶٧وی در جريان کشتار زندانيان سياسی در سال 

ن بلبل شيرين اسالمی، خانم عبادی، اي. ديکتاتوری، شخصيت واالی علمی، شخصيت انقالبی و معلم خود ياد کرد

حتی چپھا را مورد انتقاد قرار داد که چرا در مورد ديگران بالفاصله سر و صدا راه می اندازند، ولی در مورد 

آقای شالگونی از . عمل نياوردنده منتظری، چه در زمان حيات و چه پس از مرگش، آنطور که بايد از او قدردانی ب

ھم فراموش نکرد که مانند امت اسالم که يکبار در قرص ماه نقش )  انقالبیسازمان کارگران(رھبران راه گارگر 

با آنھمه ارادتی که . آقای دکتر محيط ھم که ديگر ھيچ. يار را ديده بود، اعالم نمايد که در ايشان نشان خدائی می بيند

يش بينی نوحه خوانی ھای مندرج در پيام پيامبران دارد، پ! سی از حزب توده، به اسالم و سوسياليزمأوی، به ت

ولی نکته جالب اينکه ھمه اين افراد با آنکه . ستايش انگيز در مورد منتظری از جانب وی کار دشواری نبود

معروفش به خمينی در مورد کشتار زندانيان سياسی مورد تعريف و تمجيد قرار داده ۀ خاطر نامه منتظری را ب

ای تحليل و ارزيابی خويش از شخصيت وی قرار نداده بودند، و شايد حتی ِبودند، ولی ھيچکدام خود اين نامه را مبن

 نگاھی ھم به اين نامه انداخته باشند، صرفا بر پايه شنيده ھا و تصورات خود از آن در مسند ًبدون آنکه اساسا

ز ھر چيز، به پس اجازه دھيد، برای آنکه ما نيز آلوده به قضاوت بدون تحقيق نشويم، قبل ا. قضاوت نشسته بودند

 . سراغ خود اين نامه رفته و کار خود را از بررسی محتوی واقعی آن شروع نمائيم

يد می کند، اعدام ساير زندانيان را به ھشت دليل أءمنتظری پس از آنکه اعدام منافقين را ت) ٩/۵/۶٧(در اين نامه 

وضوح مشاھده می گردد که ه دقت شود باگر خوب به داليل مزبور . نادرست می داند و خواستار توقف آن می شود

ميان نيامده است، بلکه اعتراض ه عنوان مبنای اعتراض به اعدامھا ذکری به يک از آنھا از حقوق انسانی بچدر ھي

می گردد، و يا آنکه خانواده ھای " یئبر کينه توزی و انتقام جو حمل"به اعدامھا يا به اين دليل ذکر شده که اينکار 

می کند، و يا اينکه چرا زندانيانی را که ديگر سر " زده"اعدام شدگان را از انقالب " دين و انقالبیمت "ًاحتماال

موضع نيستند اعدام می کنيد، يعنی اعدام آنھا که ھنوز بر سر موضع و عقايد خود ھستند اشکالی ندارد، و بنابراين 
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در عقايد خود ثابت قدم اند و توبه نکرده اند زعم منتظری افراد با عقايد مخالف را تا زمانی که ه می توان ب

روشنی در ه بنابراين، می بينيد که با مراجعه به نامه ب. ھمانطور که جمھوری اسالمی نابود کرد، به کام مرگ سپرد

می يابيم که حرکت منتظری در مخالفت با اعدامھا ھيچ ربطی به حقوق انسانی و دفاع از آنھا نداشته و ھمه کسانی 

ی بی اطالعی نبوده باشد، جز عنوان مدافع حقوق بشر، مدافع حقوق مردم نام برده اند، اگر از روه که از او ب

  . ی بی پايه نکرده اندئادعا

گويان گروه موسوم به کانون مدافعان حقوق بشر در ايران است که قبل از مرگ منتظری به ديدار از جمله اين ياوه 

خاطر شخصيت و مقام علمی واال و دفاع از حق و کرامت ه او را ب" تالشگر حقوق بشر"عنوان ه او رفته و ب

ور به چه مجوزی به خود اجازه معلوم نيست اين افراد و ھمينطور آقای کدي. انسانی، مورد قدردانی قرار داده اند

حساب علم، آنھم از نوع واالی آن ه داده اند خزعبالت و خرافه ھای مذھبی را که کامال خصلتی ضد علمی دارند، ب

  . بگذارند

خاطر حساسيت ه يکی ديگر از ستايندگان منتظری آقای شالگونی است که او نيز از وجود نشان خدائی در منتظری ب

  :نسان ھا ياد می کند و می گويدوی نسبت به رنج ا

من به تبعيت از کارل مارکس که . يعنی نشانه خدا" ايت هللا. "می نامم" آيت هللا"به اين خاطر است که او را  " 
، حساسيت به رنج انسان ھا را يک نشانه " انسان برای انسان خداست"می گفت ) به تبعيت از باروخ اسپينوزا(

  ." دليل در مرگ آيت هللا منتظری از ته دل عزادارمی می دانم و به ھمين ئخدا
منتظری به خمينی که  سند اصلی آقای شالگونی مبنی بر حساسيت منتظری نسبت به رنج انسان ھا را ۀ ما در نام

در اين نامه حتی . تشکيل می دھد، ھمه جا  صرفا حساسيت وی نسبت به مصالح نظام و نه رنج انسان را شاھد بوديم

 زندگی وی نم از انسان، حقوق او و حساسيت نسبت به رنجی که فرد اعدامی يا خانواده او از پامال شديک جا ھ

عالوه، چگونه ممکن است کسی که به نظام واليت فقيه معتقد است ه ب.  متحمل می شود، ذکری به ميان نيامده است

جرم ه ترين و زيباترين موجود انسانی را بمگر می شود زن، اين حساس . نسبت به رنج انسانھا حساسيت داشته باشد

عشق در چاله افکند و به فجيع ترين شکل سنگسارش کرد و در ھمان حال به رنج و کرامت انسانی حساسيت داشت؟ 

و يا حکم قتل مرتد و از دين برگشته را داد و بازھم مدافع حقوق انسانھا بود؟ آقای شالگونی بايد شوخی کرده باشد، 

 سر در برف، فکر کرده باشد آنچه را که خود نمی بيند و نمی فھمد، ديگران ھم نه می بينند و نه می يا مانند کبک

  . فھمند

خوبی ميدانست که ه او مانند خود خمينی ب. ی را نداشتئتظری خودش ھم ھيچگاه چنين ادعاھاواقعيت اينست که من

ن اين صفات انسانی به او بايد بنابراين، بست.   ندارداسالم  با دمکراسی، حقوق بشر و رنج انسانی ھيچگونه مطابقتی

ل کسانی باشد که مانند آقای دکتر محيط دچار اين بيماری مزمن اند که ھمواره قھرمانان خود را از ميان طبقات کمش

ل ھم که ِحاکم و ارتجاعی انتخاب کنند، و از اينرو، چاره ای ندارند جز آنکه قھرمانان ناقھرمان خود را در عالم خيا

می شود، حزب هللا لبنان و " آزاديبخش"اين ترتيب است که الھيات، ه ب. شده، به صفات مورد عالقه خويش بيارايند

   .   ِمقتدا صدر مترقی و انقالبی، و منتظری مدافع حقوق مردم و صاحب حساسيت نسبت به رنج انسانھا

   

 


